
BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Rifater 50, 120, 300mg tabletter
isoniazid, rifampicin, pyrazinamid

Är denna broschyr svår att se eller 
läsa? Ring 0800 035 2525 för hjälp

Viktiga saker du behöver veta om Rifater-tabletter
• Det är mycket viktigt att du tar Rifater tabletter precis som din läkare har sagt till dig
• Du måste fortsätta att ta det tills din läkare säger åt dig att sluta
• Om du tar andra läkemedel, inklusive läkemedel som du har köpt på apoteket eller 

butiken, måste du se till att din läkare vet
• Rifater tabletter gör alla dina kroppsvätskor till en orange eller röd färg. Oroa dig inte - detta är normalt 

och inte skadligt
• Ta Rifater tabletter på fastande mage. Det betyder minst 30 minuter före mat eller 2 

timmar efter mat
• Medan du tar Rifater tabletter ska du inte äta lagrade ostar, charkuterier, lite fisk (som 

tonfisk, lax och makrill) eller dricka vin och öl (se "Inta Rifater tabletter med mat och dryck")

• Om du får feber, är sjuk, börjar må illa, tappar aptiten eller gulnar hud, 
tandkött eller ögon, måste du genast tala med din läkare

Läs resten av denna bipacksedel noggrant innan du börjar ta detta läkemedel.
Spara denna bipacksedel. Du kan behöva läsa den igen. Kontakta din läkare eller apotekspersonal om du har 
ytterligare frågor. Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Lämna det inte till andra. Det kan skada dem, även om 
deras symtom är desamma som dina. Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar 
som inte nämns i denna information, kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Vad står i denna bipacksedel

1. Vad Rifater tabletter är och vad de används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Rifater tabletter
3. Hur du tar Rifater tabletter
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Rifater tabletter ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och annan information

1. Vad Rifater tabletter är och vad de används för
Rifater tabletter innehåller tre olika läkemedel som kallas isoniazid, rifampicin och pyrazinamid. De tillhör alla en grupp 
läkemedel som kallas anti-tuberkulösa läkemedel. De fungerar genom att döda bakterierna som orsakar tuberkulos. 
Rifater-tabletter används för att behandla tuberkulos (även känd som tuberkulos).

2. Vad du behöver veta innan du tar Rifater tabletter
Ta inte Rifater tabletter om:
× Du är allergisk (överkänslig) mot
- isoniazid
- rifampicin
- pyrazinamid
- något av övriga innehållsämnen i Rifater tabletter (se avsnitt 6: Ytterligare information) Tecken på en 

allergisk reaktion inkluderar: utslag, svälj- eller andningsproblem, svullnad av läppar, ansikte, svalg 
eller tunga
Du har gulfärgning av huden och ögonen (gulsot)×
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× Du tar saquinavir eller ritonavir för en HIV-infektion (se avsnittet "Anta andra läkemedel" 
nedan)

Ta inte om något av ovanstående gäller dig. Om du är osäker, tala med din läkare eller apotekspersonal 
innan du tar Rifater tabletter.

Varningar och försiktighetsåtgärder

Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Rifater tabletter om:

-
-
-

Du har leverproblem
Du har några njurproblem och om du har mer än 600 mg rifampicin per dag har 
du diabetes. Din diabetes kan bli svårare att kontrollera när du tar detta 
läkemedel
Du har eller har haft gikt (smärta eller svullnad i 
lederna) Du hostar upp blod
Du har epilepsi
Du har eller har haft psykiska problem (som depression eller schizofreni) Du känner dig 
avtrubbad eller svag i dina armar och ben (perifer neuropati)
Du har en HIV-infektion
Du är underviktig eller undernärd
Du dricker alkohol varje dag eller så är du alkoholist Du 
injicerar dig själv med droger
Du är en svart eller latinamerikansk kvinna

Du har ett sällsynt blodproblem som kallas porfyri
Du har problem med blödningar eller en tendens att lätt få blåmärken
Dina symtom på tuberkulos återkommer eller förvärras (se avsnitt 4 Eventuella biverkningar) Din läkare 
har sagt till dig att det tar lång tid för din kropp att bli av med vissa läkemedel (du har en långsam 
acetylatorstatus)
Du använder kontaktlinser. Att ta Rifater tabletter kan permanent färga mjuka kontaktlinser 
Personen som tar detta läkemedel är ett barn
Du är 65 år eller äldre

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
Om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar 
Rifater tabletter.

Blodprov
Din läkare kommer att behöva kontrollera ditt blod innan du tar detta läkemedel. Detta kommer att hjälpa din läkare att veta 
om några förändringar händer i ditt blod efter att du tagit detta läkemedel.

Om du är 35 år eller äldre måste du också ta blodprov varje månad för att kontrollera hur din lever 
fungerar.

Var särskilt försiktig med Rifater tabletter

Allvarliga hudreaktioner inklusive Stevens-Johnsons syndrom (SJS), toxisk epidermal nekrolys(TIO) , 
läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS), akut generaliserad exantematös 
pustulos (AGEP) har rapporterats vid användning av Rifater-tabletter.
• SJS/TEN kan initialt uppträda som rödaktiga målfläckar eller cirkulära fläckar ofta med centrala blåsor på 

stammen. Även sår i mun, svalg, näsa, könsorgan och ögon (röda och svullna ögon) kan förekomma. Dessa 
allvarliga hudutslag föregås ofta av feber och/eller influensaliknande symtom. Utslagen kan utvecklas till 
omfattande skalning av huden och livshotande komplikationer eller vara dödliga.

• KLÄNNING uppträder initialt som influensaliknande symtom och utslag i ansiktet, sedan långvariga utslag 
med hög kroppstemperatur, ökade nivåer av leverenzymer som ses i blodprov och en ökning av en typ av 
vita blodkroppar (eosinofili) och förstorade lymfkörtlar .



• AGEP uppträder i början av behandlingen som ett rött, fjällande utbrett utslag med knölar 
under huden och blåsor åtföljda av feber. Den vanligaste platsen: huvudsakligen lokaliserad på 
hudveck, bål och övre extremiteter.

Den högsta risken för uppkomst av allvarliga hudreaktioner är inom 2 dagar till 2 månader efter 
behandlingsstart beroende på tillståndet.Om du får allvarliga utslag eller något annat av dessa 
hudsymtom, sluta ta Rifater tabletter och kontakta din läkare eller sök omedelbart läkarvård.

Andra läkemedel och Rifater-tabletter
Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel. Detta 
inkluderar läkemedel som du köper utan recept, inklusive växtbaserade läkemedel. Detta beror på att Rifater 
tabletter kan påverka hur vissa andra läkemedel fungerar. Vissa läkemedel kan också påverka hur Rifater 
tabletter fungerar.

I synnerhet ska du inte ta detta läkemedel och tala om för din läkare om du tar:
× Saquinavir eller ritonavir som används för HIV-infektion

Följande mediciner kan få Rifater-tabletter att fungera mindre bra:
• Antacida används för matsmältningsbesvär. Ta Rifater tabletter minst 1 timme innan du tar antacida
• Andra läkemedel som används mot tuberkulos som P-aminosalicylsyra (PAS) och cykloserin. PAS och 

Rifater tabletter ska tas med minst 8 timmars mellanrum

Tala om för din läkare om du tar något av följande läkemedel:
Hjärt- och blodmediciner
• Läkemedel mot högt blodtryck
• Läkemedel för hjärtproblem eller för att kontrollera din hjärtrytm
• Läkemedel som används för att förtunna blodet såsom warfarin och klopidogrel

• Läkemedel som används för att sänka kolesterolet

• Vattentabletter (diuretika) som eplerenon Psykisk 
hälsa, epilepsi och läkemedel mot motorneuron
• Läkemedel mot tankestörningar som kallas "antipsykotika", såsom haloperidol
• Läkemedel för att lugna eller minska ångest (sömnmedel, anxiolytika)
• Läkemedel som hjälper dig att sova (barbiturater)

• Läkemedel som används mot epilepsi såsom fenytoin och karbamazepin
• Vissa läkemedel som används mot depression, såsom amitriptylin och nortriptylin
• Riluzol - används för motorneuronsjukdom 
Läkemedel mot infektioner och immunförsvar
• Vissa läkemedel som används för en HIV-infektion, såsom stavudin och zalcitabin
• Vissa läkemedel som används för virusinfektioner som indinavir, efavirenz, amprenavir, 

nelfinavir, atazanavir, lopinavir, neviparin, daclatasvir, simeprevir, sofosbuvir och telaprevir
• Läkemedel som används mot svampinfektioner

• Läkemedel som används för bakterieinfektioner (antibiotika)

• Läkemedel som används för att sänka ditt immunförsvar såsom ciklosporin, sirolimus och 
takrolimus

• Praziquantel - används för bandmaskinfektioner
• Atovaquone - används vid lunginflammation 

Hormon- och cancerläkemedel

• Vissa hormonläkemedel (östrogen, systemiska hormoner, gestagener) som används för 
preventivmedel eller vissa typer av cancer som etinylöstradiol, levonorgestrel eller 
dydrogesteron

• Vissa hormonläkemedel (antiöstrogener) som används för bröstcancer eller endometrios som 
tamoxifen, toremifen och gestrinon



• Vissa läkemedel som används mot cancer (cytotoxiska medel) såsom imatinib

• Levotyroxin (sköldkörtelhormon) används för sköldkörtelproblem
• Irinotekan - används mot cancer Smärta, 
inflammation och giktmedicin
• Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAIDS) som etoricoxib, aspirin och indometacin
• Läkemedel som används mot smärta som kodein, morfin, fentanyl eller petidin
• Kortikosteroider som används för inflammation såsom hydrokortison, betametason och 

prednisolon
• Metadon - används för heroinabstinens
• Sulfinpyrazon - används mot gikt 
Andra läkemedel
• Läkemedel som används för diabetes

• Läkemedel som används för att slappna av i musklerna före operation (bedövningsmedel) såsom halotan

• Läkemedel som används för erektionsproblem som tadalafil
• Vissa läkemedel som används för att känna sig illamående eller illamående, såsom ondansetron och aprepitant

• Probenecid (används tillsammans med ett läkemedel som heter cidofovir för att stoppa njurskador)

• Andra antibiotikaläkemedel som cefazolin
• Kinin - används mot malaria
• Teofyllin - används vid väsande andning eller andningssvårigheter

Intag av Rifater tabletter med mat och dryck
Isoniazid kan interagera med livsmedel som innehåller histamin eller tyramin (t.ex. lagrade ostar, 
charkuterier, vissa fiskar som tonfisk, lax och makrill, vin och öl), och orsaka symtom som huvudvärk, 
svettningar, rodnad, snabba, ojämna eller kraftiga hjärtslag (hjärtklappning), yrsel, känna sig yr eller 
svimma (på grund av lågt blodtryck). Dessa livsmedel bör undvikas om du får isoniazid. Din läkare 
kommer att kunna ge ytterligare råd.

Graviditet och amning
Tala med din läkare innan du tar detta läkemedel om du är gravid, planerar att bli gravid eller tror att du är 
gravid. Rifater tabletter kan få p-piller att fungera mindre bra. Det betyder att du bör byta till en annan typ 
av preventivmedel. Istället måste du använda en pålitlig barriärmetod för preventivmedel som kondomer 
eller "spiral" när du tar Rifater tabletter. Om du har några frågor eller är osäker på detta, tala med din 
läkare eller apotekspersonal.
Du bör inte amma om du tar Rifater tabletter. Detta beror på att små mängder kan passera över i 
modersmjölken. Om du ammar eller planerar att amma, tala med din läkare eller apotekspersonal 
innan du tar något läkemedel.

Köra bil och använda maskiner

Du kan känna dig yr eller svimma, ha problem med synen eller få andra biverkningar som kan påverka din förmåga att 

köra bil medan du tar detta läkemedel. Om detta händer ska du inte köra bil eller använda några verktyg eller maskiner.

Viktig information om några av innehållsämnena i Rifater tabletter Rifater 
tabletter innehåller:
• sackaros:Om din läkare har sagt till dig att du inte tål vissa sockerarter, tala med din läkare 

innan du tar Rifater tabletter
• Natrium:Dessa tabletter innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per daglig dos och är 

i princip "natriumfria".

3. Hur du tar Rifater tabletter



Ta alltid Rifater tabletter enligt läkarens anvisningar. Du bör rådfråga din läkare eller 
apotekspersonal om du är osäker.

Fortsätt ta detta läkemedel
• Du måste ta tabletterna varje dag under hela den tid som läkaren har sagt till dig att ta dem
• Sluta inte och börja ta tabletterna. Detta kan öka risken för biverkningar och din tuberkulos kommer inte 

att behandlas korrekt

Hur man tar tabletterna
• Ta denna medicin genom munnen

• Svälj tabletterna hela med en drink vatten
• Ta minst 30 minuter före måltid eller 2 timmar efter måltid
• Ta alla dina tabletter tillsammans varje dag, som en enda dos
• Ge inte detta läkemedel till barn
• Om du känner att effekten av ditt läkemedel är för svag eller för stark, ändra inte dosen själv, 

utan fråga din läkare
Din läkare kan be dig att ta vitamin B6under behandling med Rifater tabletter, särskilt om du är 
undernärd, äldre eller diabetiker.

Hur mycket ska man ta 

Den vanliga dosen är:

Vuxna och äldre
• Mellan 3 och 6 tabletter varje dag. Mängden beror på din kroppsvikt
• Om du är äldre kan din läkare övervaka din behandling noggrannare 

Barn
Detta läkemedel rekommenderas inte för användning till barn.

Om du tar mer Rifater tabletter än du borde
Om du tar mer Rifater tabletter än du borde, tala om det för en läkare eller uppsök genast en 
akutmottagning. Ta med dig medicinförpackningen. Detta för att läkaren ska veta vad du har tagit.

Du kan må illa (illamående), vara illamående (kräkningar), ha ont i magen, klåda eller huvudvärk. Du kan också känna 
dig trött, sömnig, yr, yr i huvudet, få suddiga eller konstiga syner (hallucinationer) och svimma eller känna dig 
svimfärdig. Andra tecken på att ta för mycket inkluderar svullnad av ansikte, ögon eller ögonlock, talsluddring, 
andningssvårigheter, snabba hjärtslag, ojämna hjärtslag, anfall och hjärtinfarkt.

Om du har glömt att ta Rifater tabletter

Om du glömmer en dos, ta den så snart du kommer ihåg det. Men om det nästan är dags för nästa dos, 
hoppa över den missade dosen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömda tabletter.

Tester

Att ta Rifater tabletter kan påverka resultaten av vissa blodprov. I synnerhet tester för folat, vitamin 
B12och leverfunktion. Om du ska ta ett blodprov är det viktigt att du berättar för din läkare att du tar 
Rifater tabletter.

4. Eventuella biverkningar
Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. 
Sluta ta och gå till sjukhus omedelbart om du märker någon av följande allvarliga biverkningar:

• Du har en allergisk reaktion. Symptomen kan vara: utslag, svälj- eller andningsproblem, väsande andning, 
svullnad av dina läppar, ansikte, svalg eller tunga



• Allvarliga hudutslag inklusive Steven-Johnsons syndrom, giftig epidermal nekrolys. Dessa kan 
uppträda som rödaktiga målliknande fläckar eller cirkulära fläckar ofta med centrala blåsor på bålen, 
hudflossning, sår i mun, svalg, näsa, könsorgan och ögon och kan föregås av feber och 
influensaliknande symtom.Se även avsnitt 2.

• Utbredda utslag, hög kroppstemperatur, förhöjda leverenzymer, blodavvikelser (eosinofili), 
förstorade lymfkörtlar och andra kroppsorganinblandning (läkemedelsreaktion med eosinofili 
och systemiska symtom som också kallas DRESS eller läkemedelsöverkänslighetssyndrom).Se 
även avsnitt 2.

• Ett rött, fjälligt utbrett utslag med knölar under huden och blåsor åtföljda av feber vid 
behandlingsstart (akut generaliserad exantematös pustulos).Se även avsnitt 2.

• Du får lättare blåmärken än vanligt. Eller så kan du få smärtsamma utslag av mörkröda prickar under 
huden som inte försvinner när du trycker på dem (purpura). Detta kan bero på ett allvarligt 
blodproblem

• Du har svår blödning (blödning)
• Paradoxal läkemedelsreaktion: Symtom på tuberkulos kan återkomma, eller nya symtom kan uppstå

efter initial förbättring under behandlingen. Paradoxala reaktioner har rapporterats så tidigt som 2 
veckor och så sent som 18 månader efter påbörjad behandling mot tuberkulos. Paradoxala reaktioner 
är vanligtvis förknippade med feber, svullna lymfkörtlar (lymfadenit), andfåddhet och hosta. Patienter 
med paradoxal läkemedelsreaktion kan också uppleva huvudvärk, aptitlöshet och viktminskning

• Du har frossa, trötthet, ovanligt blek hudfärg, andnöd, snabba hjärtslag eller mörkfärgad 
urin. Detta kan vara tecken på en allvarlig typ av anemi

• Du har blod i urinen eller en ökning eller minskning av mängden urin du producerar. Du kan 
också få svullnad, särskilt av ben, vrister eller fötter. Detta kan orsakas av allvarliga njurproblem

• Du får plötsligt svår huvudvärk. Detta kan vara ett tecken på blödning i hjärnan
• Andnöd och väsande andning
• Du blir förvirrad, sömnig, kall klibbig hud, ytlig eller svår andning, hjärtslag eller din hud är 

blekare än normalt. Dessa kan vara tecken på chock
• Du får lättare fler infektioner än normalt. Tecken inkluderar feber, ont i halsen eller 

munsår. Det kan bero på att du har ett lågt antal vita blodkroppar
• Du har blödningar från näsa, öra, tandkött, svalg, hud eller mage. Tecken kan vara en känsla 

av ömhet och svullnad i magen, lila fläckar på huden och svart eller tjärliknande avföring

Om du upplever någon av följande biverkningar kontakta din läkare så snart som möjligt:
• Inflammation i bukspottkörteln, som orsakar svår smärta i buken och ryggen (pankreatit, 

frekvens okänd).
• Gulfärgning av huden eller ögonvitorna, eller att urinen blir mörkare och avföringen blekare, trötthet, svaghet, 

sjukdomskänsla, aptitlöshet, illamående eller kräkningar orsakade av leverproblem (hepatit, kan drabba upp till 1 
av 100 personer).

Tala omedelbart med din läkare om du märker någon av följande allvarliga biverkningar:
• Psykiska problem med ovanliga tankar och konstiga syner (hallucinationer)
• Ditt magsår blir värre
• Svår vattnig diarré som inte kommer att sluta och du känner dig svag och har feber. Detta kan vara 

något som kallas "pseudomembranös kolit"
• Dina anfall blir värre eller så börjar du få anfall
• Influensaliknande symtom inklusive frossa, feber, huvudvärk, yrsel och skelettsmärtor

Tala om för din läkare så snart som möjligt om du har någon av följande biverkningar:



• Vattenretention (ödem) som kan orsaka svullna ansikte, mage, armar eller ben
• Muskelsvaghet eller smärta eller förlust av muskelreflexer
• Yrsel, yrsel och svimning, särskilt när du står eller sitter upp snabbt (på grund av lågt 

blodtryck)
• Svullna fingrar, tår eller vrister
• Att inte kunna koncentrera sig, känna sig nervös, irriterad eller deprimerad
• Balansproblem med yrsel (yrsel)
• Känner mig väldigt trött och svag eller har svårt att sova (sömnlöshet)

• Ovanliga hudförnimmelser som domningar, stickningar, stickningar, sveda eller krypande på huden 
(parestesi)

• Korttidsminnesförlust, ångest, att vara mindre alert eller lyhörd
• Suddig eller förvrängd syn
• Slöseri med muskler eller annan kroppsvävnad
• Viktminskning, nattliga svettningar och feber. Dessa kan vara tecken på ett blodtillstånd som kallas eosinofili
• Att må illa eller vara sjuk

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om någon av följande biverkningar blir allvarliga eller varar längre än 

några dagar:

• Acne
• Förlust av aptit (anorexi)
• Huvudvärk
• Hudrodnad eller klåda
• Smärtsamma, röda, svullna leder

• Smärta eller obehag vid urinering
• Oregelbunden mens

• Förstoppning, diarré, magbesvär eller muntorrhet
• Bröstförstoring hos män
• Ökad törst, gå på toaletten oftare och känna sig trött. Ditt blodsocker kan vara högt
• Inflammation i blodkärlen.

Andra biverkningar bör du diskutera med din läkare om du är orolig för dem
• Du märker en missfärgning (gul, brun, orange eller röd färg på dina tänder, urin, svett, slem 

(sputum), saliv eller tårar. Detta är ganska vanligt och du behöver inte oroa dig. Men färgen 
kan permanent färga mjuka kontaktlinser Färgen i tårar kan hålla i sig en tid efter att du har 
slutat med Rifater tabletter.

Blodprov
• Ett blodprov kan visa förändringar i hur levern fungerar

Rapportering av biverkningar

Om du får några biverkningar, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta inkluderar eventuella 
biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel. Du kan också rapportera biverkningar direkt via Yellow Card 
Scheme på:www.mhra.gov.uk/yellowcard eller sök efter MHRA Yellow Card i Google Play eller Apple App Store.

Genom att rapportera biverkningar kan du hjälpa till att ge mer information om detta läkemedels säkerhet.

5. Hur Rifater tabletter ska förvaras
Förvara detta läkemedel på ett säkert ställe där barn inte kan se eller nå det.
Använd inte Rifater tabletter efter utgångsdatumet som anges på kartongen och blisterförpackningen. 
Utgångsdatumet avser den sista dagen i den månaden.
Förvaras under 25°C. Förvara i originalförpackningen.



Läkemedel ska inte kastas bland vattenavfall eller hushållsavfall. Fråga din apotekspersonal hur du gör 
av med läkemedel som inte längre behövs. Dessa åtgärder kommer att bidra till att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och annan information
Vad Rifater tabletter innehåller:
• Varje tablett innehåller 50 mg isoniazid, 120 mg rifampicin och 300 mg pyrazinamid. Dessa är de 

aktiva ingredienserna
• Övriga innehållsämnen är polyvinylpyrrolidon, natriumkarboximetylcellulosa, 

natriumlaurylsulfat, kalciumstearat, sackaros, akaciagummi, talk, lätt magnesiumkarbonat, 
kaolin, kolloidal kiseldioxid, aluminiumhydroxidgel och färgämnen titandioxid (E172) och 
järndioxid (E172)

Hur Rifater tabletter ser ut och innehållet i förpackningen
Tabletterna är ljusrosa, släta, glänsande, runda och sockerdragerade. Varje förpackning innehåller 100 tabletter.

Innehavare av godkännande för försäljning 

Innehavare av godkännande för försäljning
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Denna bipacksedel innehåller inte all information som krävs om ditt läkemedel. Om du har några 
frågor eller är osäker på något, fråga din läkare eller apotekspersonal.
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